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– en frivillig sikkerhedsordning 
etableret af Maskingruppen, under 
Materielsektionen i Dansk Byggeri

Formålet er at forebygge uheld, 
ulykker og havari

- gælder årligt sikkerhedseftersyn for 
    selvkørende entreprenørmaskiner

Formålet er at højne kvaliteten gennem en frivillig ordning 
om at foretage et årligt sikkerhedseftersyn, kontrolleret af 
Force Technology som uvildig instans

Maskingruppen i Materielsektionen 

Denne mærkat gør hele forskellen:

• På maskinen skal forefindes information om hvem og hvornår det   
 sidste sikkerhedseftersyn blev foretaget, såvel information om hvornår 
 det næste eftersyn skal foretages. 

• Herudover registreres alle godkendte maskiner i en fortrolig database  
 hos Force Technology, der altid hurtigt kan finde ud af om en given  
 maskine har gennemgået årseftersynet efter Maskinkontrolordningen. 

• Force Tehcnology har ansvaret for at kontrollere, om de godkendte   
 værksteder overholder kravene til Maskinkontrol. 
  
• Kontrollen sker ved stikprøver, 3 % af alle udførte årlige sikkerheds-
 eftersyn.

Force Technology deler viden på tværs af branchen 
gennem tekniske nyhedsbreve og årlige værksteds-
møder. Læs mere på www.maskinkontrol.dk  

Maskinleverandør logo
placeres her



Kort om ordningens 
indhold
Maskingruppen anbefaler et frivilligt årligt 

sikkerhedseftersyn på selvkørende entrepre-

nørmaskiner, som i dag ikke er omfattet af  

Arbejdstilsynets krav om årlige 

lovpligtige eftersyn, fordi:

• Maskingruppen vil fortsat arbejde på at 
 højne sikkerheden og skabe et bedre 
 arbejdsmiljø ved brug af entreprenør-
 maskiner
  
• Maskingruppen ved skiltning med årsmærkat 
 vil synliggøre kvaliteten ved overholdelse af 
 årlige sikkerhedseftersyn på maskinerne
 
• Alle maskinejere har fordele ved at få 
 foretaget årligt sikkerhedseftersyn under 
 Maskinkontrol ordningen. 

Du kan se de godkendte værksteder og medlemmer 
som maskinejer på www.maskinkontrol.dk. 
For spørgsmål  kontakt Maskingruppens konsulent 
tlf. 29 66 47 70.
Force Technology godkender værksteder udfra kriterier som 
faglige kompetencer, procedure og systemer. Efterfølgende 
kan værkstedet udføre det årlige sikkerhedseftersyn.  

Maskintyper som 
er med i ordningen:

- gælder årligt sikkerhedseftersyn 
for selvkørende entreprenørmaskiner

Force Technology foretager stikprøvekontrol af de sikker-
hedseftersyn som de godkendte værksteder udfører. 
Der er ÉN fælles checkliste gældende for alle maskintyper, 
også til indrapportering. 
  

• Læssemaskiner på hjul

• Teleskoplæssere med skovl / halmspyd 

• Dumpere på hjul (ikke motortrillebører)

• Gravemaskiner

• Rendegravere

• Traktorer og redskabsbærere (4-hjulede)

• Tromler og valsetog (ikke walk behind)


